
S  tano  vy   Athletic   Clubu   Sparta Praha      
I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Poslání klubu a obsah jeho činnosti

Athletic Club Sparta Praha {dále jen klub) je sdružením občanů, kteří chtějí provozovat v jakékoliv
formě sportovní  činnost  především pak na poli  atletiky  a  kteří  souhlasí  s posláním a obsahem
činnosti klubu při respektování jeho stanov, které vycházejí ze stanov ČAS.  Klub je budován na
demokratických principech a je nezávislý na politických stranách a hnutích.

Posláním  klubu  je  pomáhat  zajišťovat  rozvoj  atletiky  v  hlavním  městě  Praze  a  v  celé  České
republice  s  umožněním  co  nejširšího  zapojení  veřejnosti  a  hájit  zájmy  klubu  vůči  ostatním
organizacím.

Ke splnění účelu a poslání si klub stanoví tyto cíle a úkoly:

a) Klub organizuje a zabezpečuje sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit a
vytváří pro ni v tréninkovém procesu odpovídající materiální, prostorové, trenérské a jiné
podmínky.

b) Klub umožňuje využívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti.

c) Klub zabezpečuje sportovní činnost v klubových soutěžích jednotlivců i družstev na území
České republiky a v mezinárodních soutěžích mimo ČR.

d) Klub organizuje sportovní soutěže v České republice.

e) Klub buduje, provozuje a udržuje sportovní zařízení a zařízení jiného druhu, která vlastní
nebo užívá.

f) Klub vyvíjí potřebnou podnikatelskou a obdobnou aktivitu s cílem dosáhnout ekonomické
soběstačnosti  a  maximálního  zisku.  Za  tímto  účelem  může  zřizovat  obchodní  a  jiné
společnosti.

g) Klub  vede  své  členy  k  dodržování  a  respektování  základních  etických,  estetických  a
mravních norem, k dodržování a respektování sportovních pravidel.

h) Klub dbá na osvětu a dostatečnou informovanost svých členů.

2) Název klubu

Athletic Club Sparta Praha

3) Sídlo klubu

Sídlem klubu je Praha 9, Kovanecká ulice 2405/27.

4)  Symboly klubu

a) Symboly klubu tvoří znak v provedení, které je přílohou těchto stanov.

b) Barvy klubu jsou modrá,  žlutá a červená v pruzích v uvedeném pořadí. Dále mohou být
použity tradiční barvy – bílá s černým S. Klubové symboly jsou ve výhradní dispozici klubu
a o jejich využití jinou osobou rozhoduje nejvyšší orgán.
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II.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KLUBU

Orgány klubu:

– valná hromada

– správní rada

– dozorčí rada

– poradní orgány

a) valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu.

Valná hromada rozhoduje zejména:

– o změně stanov

– o zrušení klubu nebo jeho rozdělení

– o účasti klubu ve sportovních svazech a zájmových sdruženích

– o věcech, které si vyhradí a o věcech, které spadají do její pravomoci podle zákona

Valná hromada dále:

– volí a odvolává členy správní rady

– volí a odvolává členy dozorčí rady

– schvaluje roční účetní uzávěrku, rozhoduje o rozdělení zisku klubu

– schvaluje celkový objem investic pro následující období

Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové klubu starší 15 let.

Řádná valná hromada se koná jednou za 2 roky. Valnou hromadu svolává správní rada, pokud se
nejedná o případ, kdy může valnou hromadu svolat dozorčí rada.

Mimořádnou valnou hromadu je povinna svolat:

– správní rada, požádá-li o to nejméně 40% řádných členů klubu

– dozorčí rada, v případě, že o svolání mimořádné valné hromady požádalo nejméně 40% řádných
členů klubu a správní rada ji nesvolala

Řádná valná hromada se svolává formou pozvánky na oficiálních internetových stránkách klubu
dostupných z WWW: <http://www.atletikasparta.cz>, a to nejméně 10 dnů před konáním této valné
hromady.
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Pozvánka musí obsahovat:

– název a sídlo klubu

–místo, datum a hodinu konání valné hromady

– označení,  zda jde o řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu

– program valné hromady

– označení orgánu klubu, který valnou hromadu svolává

Valná hromada volí tyto komise:

1/  mandátovou,  která  provádí  kontrolu  účasti  na  valné  hromadě  a  průběžnou  kontrolu
usnášeníschopnosti

2/ návrhovou, která připraví návrh usnesení valné hromady podle výsledků jejího jednání

3/ volební, v případě voleb, která podle volebního klíče vyhodnotí a oznámí výsledky voleb

Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 20% ze všech členů s hlasovacím
právem.

Valná  hromada  rozhoduje  prostou  většinou  hlasů  přítomných  členů  s hlasovacím  právem,  tj.
řádných členů klubu starších 15 let.

Dvou třetin hlasů všech členů klubu s hlasovacím právem je třeba ke schválení rozhodnutí o zrušení
klubu.

Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Není-li valná hromada usnášeníschopná, může správní rada rozhodnout o konání náhradní valné
hromady ihned po konání řádné valné hromady.  Náhradní valná hromada musí mít stejný pořad
jednání  jako  původně  svolávaná  valná  hromada.  Pro  její  usnášeníschopnost  není  podmínkou
přítomnost 20% všech členů klubu s hlasovacím právem.

O jednání valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje správní rada do třiceti
dnů od skončení valné hromady a podepisuje jej předsedající spolu s předsedou návrhové komise.

Zápis musí obsahovat:

– název a sídlo klubu

–místo, dobu a čas konání valné hromady

– jméno předsedajícího, členů pracovních komisí a osob pověřených sčítáním hlasů

– informaci o jednotlivých bodech jednání s popisem jeho průběhu

– výsledky hlasování

– usnesení valné hromady

– případný protest člena valné hromady, člena správní rady nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí
valné hromady, pokud o to protestující požádá

– přílohou zápisu jsou návrhy a prohlášení předložená valné hromadě k projednání

Správní rada je povinna zápisy z jednání valné hromady spolu s pozvánkami a seznamy přítomných
archivovat.  Ostatní  podrobnosti  může upravit  valná  hromada schválením jednacího a  volebního
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řádu.

b) správní rada

Správní rada je statutárním orgánem klubu.

Správní rada rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud nejsou podle zákona nebo těchto stanov
svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady nebo jiného orgánu klubu. Správní rada zajišťuje
řádný   chod   klubu   a   jeho   obchodní   vedení.

Správní rada zejména:

– vykonává usnesení valné hromady

– vykonává  práva  a  povinnosti  dané  pracovněprávními předpisy vedoucího organizace,  vykonává
pravomoci zaměstnavatele

– určuje počet zaměstnanců a stanovuje způsoby jejich odměňování

– zabezpečuje řádné vedení účetnictví klubu

– rozhoduje o sloučení klubu s jiným subjektem

– zřizuje fondy klubu, stanovuje pravidla jejich tvorby, čerpání a správy

– rozhoduje o podnikatelské strategii klubu

– rozhoduje o majetkových účastech klubu v obchodních společnostech a ostatních subjektech

– rozhoduje o nakládání s majetkem klubu

– rozhoduje o použití rezervního fondu

– zabezpečuje a řídí hospodářskou činnost klubu

– ustanovuje poradní orgány

– předkládá valné hromadě výsledky hospodaření

– do třiceti dnů od skončení valné hromady vyhotovuje a rozesílá zápis o valné hromadě

– rozhoduje o přijetí nebo poskytnutí úvěru

– vydává organizační řád klubu a další interní předpisy závazné pro všechny členy klubu

– správní rada může rozhodnout o jmenování tajemníka klubu, kterému stanoví pracovní náplň

Správní rada je složena maximálně ze sedmi členů volených valnou hromadou. Členem správní
rady může být pouze řádný člen klubu starší 21 let.

Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady, a to nadpoloviční   většinou všech členů
správní rady.

Funkční období zvolené správní rady trvá 4 roky, přičemž neskončí do té doby, než jsou valnou
hromadou zvoleni noví členové.

Předseda správní rady řídí činnost klubu, zastupuje klub navenek.

Podepisování za klub se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu klubu připojí svůj
podpis předseda správní rady nebo člen správní rady, který byl k tomu správní radou pověřen.

Správní rada je povinna kooptovat na uvolněné místo ve správní radě jiného člena z řad řádných
členů klubu starších 21 let.
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Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrt roku. Jednání správní rady
svolává a její průběh řídí předseda správní rady.  Správní rada je usnášeníschopná je-li přítomna
nadpoloviční většina jejich členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
O průběhu jednání správní rady se pořizuje zápis podepsaný předsedou správní rady.

V zápisu musí být uveden odlišný názor člena správní rady oproti rozhodnutí správní rady, a to v
případě, že o to tento člen požádá. Správní rada může na návrh svého člena přijímat rozhodnutí i
mimo řádné jednání správní rady, a to písemným hlasováním nebo pomocí dálnopisu či telefaxu. S
použitím tohoto způsobu hlasování musí všichni členové správní rady předem vyslovit souhlas.

Členové  správní  rady  jsou  povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  důvěrných  informacích  a
skutečnostech, které tvoří předmět obchodního tajemství klubu.

c) dozorčí rada

Dozorčí rada je orgánem klubu, který dohlíží na činnost správní rady.

Dozorčí rada zejména:

– kontroluje dodržování stanov klubu
– kontroluje a nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti klubu
– dohlíží na řádné vedení účetních záznamů,
– kontroluje,  zda  podnikatelská  činnost  klubu se  uskutečňuje  v  souladu s právními  předpisy,  v

souladu se stanovami klubu a pokyny valné hromady
– přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné

hromadě
– seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti
– svolává mimořádnou valnou hromadu v případě, že o svolání mimořádné valné hromady požádalo

nejméně 40% řádných členů klubu a správní rada ji nesvolala
– dozorčí rada předkládá správní radě své námitky proti rozhodnutí správní rady. Správní rada je

povinna se těmito námitkami zabývat.
Dozorčí rada má 3 členy volené valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být pouze řádný člen
klubu starší 21 let.

Dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Funkční období člena dozorčí rady trvá 4
roky a neskončí dříve, než bude na jeho místo zvolen nový člen. Člen dozorčí rady může kdykoliv
ze své funkce odstoupit,  své rozhodnutí  musí  písemně sdělit  předsedovi správní  rady.  Předseda
správní rady je povinen jmenovat na uvolněné místo jiného člena z řad řádných členů klubu starších
21 let. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem správní rady.

Zasedání dozorčí rady se konají nejméně jednou za půl roku.

Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. O průběhu zasedání se pořizuje
zápis podepsaný jedním členem dozorčí rady. V zápise se uvede odlišné stanovisko člena, který
hlasoval proti usnesení dozorčí rady.

Členové  dozorčí  rady  jsou  povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  důvěrných  informacích  a
skutečnostech, které tvoří předmět obchodního tajemství klubu.

d) poradní orgány

V případě potřeby může správní rada ustanovit poradní orgány, například trenérskou radu.
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III.

ČLENSTVÍ V KLUBU

1) Základní ustanovení

a) Členem klubu se může stát fyzická osoba, která se chce podílet na činnosti klubu, hodlá
respektovat stanovy klubu, je ochotna řídit se zásadami klubu a plnit povinnosti z členství v
klubu vyplývající a podá písemnou přihlášku.

b) Členem klubu se může stát i právnická osoba.

c) Věková hranice pro členství v klubu není stanovena.

d) Členství v klubu není časově omezené.

2) Formy členství

a) řádné členství

Řádným členem klubu se všemi právy a povinnostmi je ten, kdo není u ČAS registrován za jiný
klub či oddíl.

b) členství

Zájemce o členství v klubu se stává řádným členem klubu, nedojde-li do 30-ti dnů ode dne doručení
písemné přihlášky zájemce k jejímu písemnému zamítnutí.

Správní rada může zamítnout žádost o členství v klubu pouze v případě, že zájemce o členství se
neztotožňuje s posláním a obsahem činnosti klubu.

Řádný člen klubu má všechna práva a povinnosti člena klubu.

c) čestné členství

Čestné členy klubu jmenuje správní rada na návrh řádných členů klubu nebo z vlastní iniciativy.
Čestným členem klubu se může stát fyzická osoba, která se výrazně zasloužila např. o propagaci
klubu, pomohla k šíření dobrého jména klubu a pod.

Čestný člen klubu nemá hlasovací právo.

3) Povinnosti člena klubu jsou zejména:

a) dodržovat stanovy a další předpisy klubu 

b) platit členské příspěvky 

c) chránit majetek klubu

4) Práva člena klubu jsou zejména:

a) účastnit se valné hromady
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b) hlasovat na valné hromadě (řádní členové starší 15 let)

c) volit své zástupce do orgánů klubu (řádní členové starší 15 let)

d) být volen do orgánů klubu (za podmínky splnění věkové hranice)

e) účastnit se činnosti klubu 

f) být informován o činnosti klubu a pod.

5) Zánik členství v klubu

Členství v klubu zaniká úmrtím člena. V případě členství právnické osoby jejím zánikem.

Členství v klubu dále zaniká vystoupením člena z klubu nebo jeho vyloučením.

Vystoupení člena z klubu je možné zasláním písemného oznámení o vystoupení klubu. Jedná se o
jednostranný úkon a členství zaniká okamžikem doručení tohoto oznámení.

Vyloučit člena klubu může správní rada pouze v případě, že:

a) Člen se neztotožňuje s posláním a obsahem činnosti klubu.

b) Člen nezaplatil členské příspěvky, a to ani do 30 dnů po jejich splatnosti.

c) Člen porušil obecně závazné právní předpisy nebo závažným způsobem tyto stanovy.

Proti vyloučení může být podáno odvolání do 30 dnů ode dne rozhodnutí o vyloučení správní radě,
která  předloží  toto  odvolání  na  příští  řádné  valné  hromadě,  která  o  tomto  odvolání  rozhodne.
Správní rada je povinna předložit odvolání valné hromadě pouze v případě, že nejpozději s podáním
odvolání byl členský příspěvek zaplacen. V případě nezaplacení členského příspěvku je vyloučení
konečné a správní rada odvolání valné hromadě předkládat nemusí.
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IV.

HOSPODAŘENÍ KLUBU

1) Účetní období

Účetním obdobím klubu je příslušný kalendářní rok.

2) Roční závěrka

Účetní klubu předloží správní radě roční účetní uzávěrku, a to v souladu s příslušnými právními
předpisy. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo krytí ztrát klubu předloží
správní rada k přezkoumání dozorčí radě a dále pak ke schválení nejbližší valné hromadě.

3) Majetek klubu

Majetek klubu tvoří zejména:

– členské příspěvky

– příjmy ze sportovní činnosti

– příspěvky a dotace od státu, obcí, sportovního svazu a klubů

– příspěvky a dary od jiných právnických a fyzických osob

– dary a odkazy

– hodnoty vytvořené podnikatelskou činností

– věci movité a nemovité, jejichž vlastníkem je klub

V.

UKONČENÍ ČINNOSTI KLUBU

K ukončení činnosti  klubu může dojít pouze z důvodů a formou stanovených valnou hromadou
klubu nebo zákonem.

Závěrečné ustanovení:

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 27.11.2012 a vstupují v platnost a účinnost
dnem jejich schválení.

Tyto stanovy se předkládají a evidují u Ministerstva vnitra České republiky.
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